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Inbjudan till presentation av bokslutskommunikén för 2022

Oncopeptides AB (publ), ett biotechbolag inriktat på kommersialisering, forskning och utveckling av läkemedel 
mot svårbehandlade hematologiska sjukdomar, kommer att publicera resultatet för det fjärde kvartalet, samt 
bokslutskommunikén för 2022, den 16 februari 2023, kl 08:00.

Investerare, finansanalytiker och media inbjuds att delta i en webcast och frågestund samma dag kl. 09:00. 
Presentationen kommer att ledas av vd Monica Shaw, tillsammans med CFO Holger Lembrér, samt hållas på 
engelska.

Om du önskar delta via webcasten gå in på länk nedan. Via webcasten finns möjlighet att ställa skriftliga frågor.
https://ir.financialhearings.com/oncopeptides-q4-2022

Om du önskar ställa muntliga frågor via telefonkonferens registrerar du dig via länken nedan. Efter 
registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via 
telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5004216

För ytterligare information kontakta:
Rolf Gulliksen, Global Head of Corporate Communications, Oncopeptides AB (publ)
E-post: rolf.gulliksen@oncopeptides.com
Mobil: + 46 70 262 96 28

Om Oncopeptides
Oncopeptides är ett biotechbolag inriktat på kommersialisering, forskning och utveckling av behandlingar mot 
svårbehandlade hematologiska sjukdomar. Bolaget använder sin patentskyddade PDC-plattform för att utveckla 
peptidlänkade läkemedel som snabbt och selektivt levererar cellgifter in i cancerceller.
 
Pepaxti® (melfalan flufenamid också kallat melflufen) har erhållit försäljningstillstånd i alla EU-länder, i EEA-
länderna Island, Lichtenstein och Norge, samt i Storbritannien. Pepaxti är indicerat i kombination med 
dexametason för behandling av vuxna patienter med multipelt myelom som har fått åtminstone tre tidigare 
behandlingslinjer, vars sjukdom är resistent mot minst en proteasomhämmare, ett immunmodulerande 
läkemedel och en monoklonal antikropp riktad mot CD38 och som har uppvisat sjukdomsprogression vid eller 
efter den sista behandlingen. För patienter med tidigare autolog stamcellstransplantation, bör tiden till 
progression vara åtminstone tre år från transplantation. Melflufen har fått ett villkorat godkännande i USA under 
handelsnamnet Pepaxto®. Läkemedlet marknadsförs för närvarande inte i USA. Den 7 december 
rekommenderade FDA att bolaget frivilligt drar tillbaka sitt godkännande för Pepaxto i USA.
 
Oncopeptides utvecklar flera nya läkemedelskandidater baserat på sina patenterade teknikplattformar. Bolaget 
är noterat i Small Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med förkortningen ONCO. Mer information finns 
tillgänglig på . www.oncopeptides.com
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